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DESCRIÇÃO DA FORMAÇÃO 

INTRODUÇÃO 

O curso visa alertar e consciencializar para conceitos 

fundamentais para a manutenção da vida humana, como por 

exemplo a composição do ar que respiramos, e que num 

determinado momento pode conter outras substâncias que 

podem colocar em risco a segurança das pessoas que se 

encontrem no local. Visa também a apresentação e explicação 

detalhada dos valores limites de exposição (VLE). Com base 

nesta informação são apresentados os diversos tipos de 

proteção respiratória e os critérios que determinam a seleção 

dos equipamentos. Destaca-se a mais-valia de o curso incluir a 

utilização prática dos diversos tipos de proteção respiratória, 

onde se incluem máscaras faciais e filtros, equipamentos de 

fuga e aparelhos respiratórios isolantes de circuito aberto. 

A formação pode ser ministrada: 

 Centro Formação Tecniquitel (Abrunheira – Sintra)  

 Instalações dos nossos clientes. 

  

OBJECTIVOS GERAIS 

Pretende-se com este curso fornecer as informações essenciais 

sobre os riscos respiratórios, as formas de avaliar, prevenir e 

proteger os trabalhadores contra os perigos das atmosferas em 

ambiente de trabalho. 

Pretende-se ainda sensibilizar os responsáveis das entidades 

empregadoras para a adoção de políticas de proteção dos seus 

trabalhadores, dando-lhes a conhecer as informações sobre os 

riscos respiratórios nos locais de trabalho. 

Com o decorrer desta ação formativa os participantes ficarão 

aptos a selecionar e utilizar de forma correta os dispositivos de 

proteção respiratória em função dos riscos específicos das 

atividades que desenvolvem.  

DURAÇÃO 

O curso, teórico e prático, onde se inclui a demonstração de 

elementos e sistemas utilizados e uma componente de treino 

com a execução de diversos exercícios de utilização dos 

equipamentos. 

 7 Horas, sendo que são 7 horas teórico-práticas. 

 

PRÉ REQUISITOS 

Declaração de compromisso, como reúne condições físicas e 

mentais para a realização deste curso (atividade de risco 

elevado), com forte componente prática. 

 

EQUIPAMENTOS 

 Farda de trabalho; 
 Capacete de proteção; 
 Óculos de proteção; 
 Luvas de proteção mecânica; 
 Calçado de proteção.  

 

DESTINATÁRIOS 

 Técnicos de Segurança 
 Técnicos especializados 
 Técnicos Operacionais 
 Técnicos Manutenção 
 Técnicos Inspeção 
 Auditores 
 Inspetores do Trabalho 
 Serviços de Emergência 
 Equipas de 1ª intervenção 
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 Introdução Geral: 

Aspetos gerais sobre segurança no trabalho; 

Enquadramento legal e normas aplicáveis; 

Conceitos básicos sobre análise e avaliação de riscos; 

Definição de acidente; 

Legislação, normas e regulamentos aplicáveis. 
 

 Introdução Proteção Respiratória: 

Segurança nas empresas; 

Consequências dos acidentes; 

Princípios gerais da prevenção de acidentes; 

Regime jurídico; 

Definição de risco profissional; 

Processo de gestão do risco profissional; 

A proteção respiratória nos locais de trabalho; 

Grupos de e fatores de risco; 

Identificação, avaliação e gestão de riscos; 

Hierarquia de controlo de riscos; 

Programa de proteção respiratória – PPR. 

 

 Contaminantes atmosféricos: 

Composição da atmosfera; 

Produtos químicos perigosos de uso comum; 

Efeitos de algumas substâncias sobre o organismo humano; 

O aparelho respiratório; 

Ciclo respiratório; 

Circuito do ar inalado; 

Barreiras fisiológicas; 

Trajeto das partículas; 

Tipos e efeitos das partículas; 

Vias de exposição a contaminantes. 

 

 Riscos Respiratórios: 

Partículas; 

Gases e vapores; 

Contaminantes biológicos; 

Atmosferas deficientes em oxigénio; 

Toxicidade; 

Concentração letal; 

Testes de toxicidade; 

 

 Limites de exposição profissional: 

TLV; PEL; VLE; TWA / TMP; STEL / LECD; 

IDLH Imediatamente Perigoso para a Vida ou para a Saúde; 

Unidades e definições; 

Atmosferas inertes; 

Fichas de segurança dos produtos. 

 

 

 

 Dispositivos de proteção respiratória: 

Isolantes; 

Filtrantes físicos e químicos; 

Semi-máscaras; 

Máscaras completas; 

Respiradores motorizados; 

Aparelho respiratório isolante de circuito aberto (ARICA); 

Aparelho de fuga; 

Autonomia dos aparelhos respiratórios autónomos; 

Equipamento com fornecimento de ar por mangueira; 

Cuidados, manutenção, armazenamento e limpeza dos 

equipamentos: 

DIRETIVA 89/686/CEE – MARCAÇÃO; 

Nível de Proteção Necessário (NPN). 

 

 Inspeção e treino: 

Componente prática constituída por um conjunto de 

exercício incluindo a demonstração, preparação, ensaio e 

utilização de diversos equipamentos de proteção 

respiratória. 

 

 
 

 Recurso ao método expositivo, demonstrativo e ativo; 

 Apoio de manuais; 

 Realização de exercícios individuais e em grupo; 

 Recurso a simuladores de treino. 

A nossa equipa de formação alia o conhecimento académico à 

experiência da execução. Os formadores possuem certificação 

profissional e académica, assim como experiência comprovada. 

Frequentam formação contínua para garantir a excelência do 

serviço. 

 

 

 

 Teórica 

 Avaliação de Conhecimentos & Apresentação Técnica  

 Prática 

 Aplicação prática dos conhecimentos em simulação de 

contextos reais de trabalho e sempre que possível em 

contexto real de trabalho. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

METODOLOGIA 

CRONOGRAMA 
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A aprovação no curso obriga à sua frequência integral e a uma 

classificação positiva em avaliação continua no decorrer de toda 

a formação. 

A acreditação é baseada numa avaliação prática e teórica, cujo 

sucesso da mesma, dá lugar à entrega de um Certificado de 

Formação Profissional emitido pela SIGO, como previsto na 

legislação aplicável. 

 

 

 

 

 

 
Todos os dados aqui contidos podem ser alterados sem aviso prévio, por razões de ordem técnica ou legal. 
 

CURSOS RELACIONADOS 

  

ESPAÇOS CONFINADOS N1 EC-EC-N1 

ESPAÇOS CONFINADOS N2 EC-EC-N2 

RECICLAGEM ESPAÇOS CONFINADOS EC-EC-RC 

MEDIÇÃO DE GASES E MONITORIZAÇÃO ATMOSFERAS HI-GS-01 

CONSIGNAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS HI-LT-01 

CERTIFICAÇÃO 

 


